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PREINSCRIPCIÓ D’ESO 2020/2021 

Institut XXV Olimpíada (08047431) 
 
Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries p er la covid19, la sol·licitud de 
preinscripció de l’ESO s’haurà de fer telemàticamen t, del 13 al 22 de maig de 2020. 
 
Preinscripció telemàtica: 
 
En emplenar el formulari de sol·licitud trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de 
l’alumne/a . Heu de sol·licitar aquest número al centre on està matriculat/da aquest curs el/la 
vostre/a fill/a o podeu consultar-lo al següent enllaç: 
 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne 
 
Accès a la preinscripció telemàtica:  
 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1 
 

• Termini per accedir a la sol·licitud telemàtica: 13 al 22 de maig de 2020. 
• Termini per enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació acreditativa escanejada al 

correu electrònic oficial del centre (institutxxvolimpiada@xtec.cat ): fins el 25 de maig de 
2020. 

 
La sol·licitud de preinscripció es considera formal itzada amb l’enviament del correu 
electrònic, adjuntant el resguard de la sol·licitud  i la documentació acreditativa. 
 
Documentació de presentació obligatòria que s’ha de trametra per correu electrònic: 
 

• Resguard de la sol·licitud de preinscripció 
• Llibre de família o partida de naixement 
• DNI, NIE, Passaport dels pares, mares, tutors/es legals i de l’alumne/a (només obligatori si 

té 14 anys o més) 
 

Altra documentació: 
 

• Targeta sanitària (TIS) 
• Documentació que acredita que és beneficiari/ària de la renda mínima d’inserció 
• Certificat de disminució de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a legal o germà/na (grau de 

discapacitat igual o superior al 33%). 
• Carnet de l’alumne/a actualitzat de família nombrosa o monoparental. 
• Quan el domicili habitual (del pare/mare o tutor/a legal que signa la sol·licitud de 

preinscripció) no coincideix amb el del DNI , amb el de la targeta de residència on consta 
el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, es farà constar en el correu 
electrònic que s'envia al centre amb la documentació i el Consorci d'Educació 
comprovarà les dades d'ofici per interoperabilitat amb el padró municipal .  

• Si s’al·lega domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant una còpia del contracte 
laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors 
autònoms, s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i 
baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036). 
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PREINSCRIPCIÓ D’ESO 2020/2021 
Institut XXV Olimpíada (08047431) 

 
Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries p er la covid19, la sol·licitud de 
preinscripció de l’ESO només excepcionalment  es podrà fer de forma presencial  
amb amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig de  2020. L’horari d’atenció  
presencial serà de 10h a 13:00h. 
 
Preinscripció presencial: 
 
No s’atendrà sense cita prèvia . Per demanar cita prèvia entreu al web del centre: 
http://institutxxvolimpiada.cat/ o trucant al telèfon 93 289 06 30 (horari d’atenció de 10h a 13h) 
 

• Al centre ha de venir una sola persona a fer les gestions 
• És obligatori portar mascareta i guants; per accedir al centre. 
• Les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que 

presentin símptomes; NO poden accedir al centre. 
• Heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i la sol·licitud 

emplenada des de casa, heu de portar el vostre propi bolígraf. En emplenar el formulari de 
sol·licitud trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l’alumne/a . Heu de 
sol·licitar aquest número al centre on està matriculat/da aquest curs el/la vostre/a fill/a o 
podeu consultar-lo al següent enllaç: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne 
 
Documentació de presentació obligatòria: 
 

• Sol·licitud de preinscripció ja omplerta  
• Llibre de família o partida de naixement 
• DNI, NIE, Passaport dels pares, mares, tutors/es legals i de l’alumne/a (només obligatori si 

té 14 anys o més) 
 

Altra documentació: 
 

• Targeta sanitària (TIS) 
• Documentació que acredita que és beneficiari/ària de la renda mínima d’inserció 
• Certificat de disminució de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a legal o germà/na (grau de 

discapacitat igual o superior al 33%). 
• Carnet de l’alumne/a actualitzat de família nombrosa o monoparental. 
• Quan el domicili habitual (del pare/mare o tutor/a legal que signa la sol·licitud de 

preinscripció) no coincideix amb el del DNI , amb el de la targeta de residència on consta 
el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, es farà constar en el correu 
electrònic que s'envia al centre amb la documentació i el Consorci d'Educació 
comprovarà les dades d'ofici per interoperabilitat amb el padró municipal .  

• Si s’al·lega domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant una còpia del contracte 
laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors 
autònoms, s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i 
baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036). 


